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Internal Audit 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการตรวจสอบภายใน   

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๑ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกรม  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

สวนท่ี ๑  
บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 

    ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดนโยบายใหหนวยงานในสังกัดมีกลไก 
การตรวจสอบภายในทุกระดับ  เพ่ือใหขอมูลรายงานทางการเงินมีความนาเชื่อถือ พัฒนาคุณภาพกระบวน 
การปฏิบัติงานดวยการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  สามารถเพ่ิมคุณคา 
การดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เกิดการกํากับดูแลตนเองท่ีดีอยางเปน
ระบบ 

จากนโยบายดังกลาว เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ของสวนราชการ ภายใตขอจํากัดดานบุคลากรท่ีมีจํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให
ครอบคลุมทุกระดับของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงจําเปนตองพัฒนาสมรรถนะ
ภาคีเครือขายคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับจังหวัด ระดับเขต และพัฒนาแนวทางการตรวจสอบ
สําหรับภาคีเครือขายคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยสรางระบบการตรวจสอบและพัฒนาผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในใหมีความรูความสามารถเพ่ือแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการภาคีเครือขายตรวจสอบภายใน ท่ี
สามารถปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับการตรวจสอบอยางเปนรูปธรรมและ
สมํ่าเสมอ อันจะนํามาซ่ึงความเขาใจแนวทางปฏิบัติงานของภาคีเครือขายคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

กอใหเกิดความรูความเขาใจการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ และเปนการพัฒนาสมรรถนะภาคีเครือขายใหมีประสบการณ 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูนําไปปรับใชภายในหนวยงานตนเองได และเพ่ือยกระดับการตรวจสอบ ขยาย
ขอบเขตการตรวจสอบภายในใหคลอบคลุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลผลิตและผลลัพธตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน  

ในการดําเนินการดังกลาว จึงไดมีการจัดทําแนวทางการตรวจสอบภายในไวเปนคูมือ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สําหรับภาคีเครือขายหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

๒. ประโยชนที่ไดรับ 
  เปนการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของภาคีเครือขายคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสําหรับผูตรวจสอบภายในท่ียังไมเคยปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายในมา
กอน ซ่ึงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั้น จะตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณ ไหวพริบ  
และการสังเกตการณ  ซ่ึงคูมือ/แนวทางการตรวจสอบจะชวยใหผูปฏิบัติงานไดใชเปนแนวทาง เพ่ือ 
  ๑. ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตรวจสอบในทิศทางเดียวกัน 

๒. เปนมาตรฐานการปฏิบัติ งานของผูตรวจสอบภายในและภาคีเครือขายคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายใน 

๓.  ใหม่ันใจวาผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบเขตท่ีกําหนด 

สวนท่ี ๒ 
สาระสําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

๑. ความหมาย  
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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  “การตรวจสอบภายใน” (Internal  Auditing)  หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและ
การใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงค 
ท่ีกําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ 
การกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

   “สวนราชการ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาและจังหวัด แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   “หัวหนาสวนราชการ” หมายถึง ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหนาของสวนราชการ 
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาและจังหวัด แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   “หนวยงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน 
ของสวนราชการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

   “ผูตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

   “หนวยรับตรวจ” หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสวนราชการ  

๒. ความเปนมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
  การตรวจสอบภายในของสวนราชการ เริ่มกําหนดในระเบียบการเบิกจายเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๐๕ 
โดยกําหนดใหตรวจสอบดานการรับและเบิกจายเงิน การกอหนี้ผูกพันงบประมาณ เปลี่ยนแปลงมากําหนด 
ในระเบียบการรับจายและการเก็บรักษาและสงเงิน ๒๕๑๖ แกไขเพ่ิมเติม  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและ 
การนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนํ าเงินส งคลั ง พ .ศ . ๒๕๕๑ กําหนดใหการตรวจสอบภายในของสวนราชการให เปน ไปตาม 
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๑/๐๗๘ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ แจงมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอใหสวนราชการตาง ๆ มีตําแหนงอัตรากําลัง 
เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบภายในของสวนราชการโดยเฉพาะ ข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการ การปฏิบัติงานของ 
ผูตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามคู มือการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๒๑  เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบ 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงการคลังไดกําหนดระเบียบวาดวยการ 
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๒  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนแลผลักดันใหสวนราชการ 
มีการตรวจสอบภายในอยางมีระบบ และไดมีการปรับปรุงแกไขในป พ.ศ. ๒๕๔๒ และในป พ.ศ. ๒๕๕๑  
ถือปฏิบัติจนถึงปจจุบัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีอยู 

๓. วัตถุประสงค 
การตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทําหนาท่ีตรวจสอบ

และประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร  ดวยการปฏิบัติงานเก่ียวการวิเคราะห ประเมิน  
ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผูปฏิบัติงานขององคกรสามารถปฏิบัติหนาท่ีและ
ดําเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงานจะอยูใน 
รูปของรายงานการตรวจสอบเสนอผูบริหาร รวมท้ังสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใน
คาใชจายท่ีเหมาะสม   

๔. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
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  ๑. การสอบทานความเชื่อถือได  ทางดานความถูกตองสมบูรณ  การสารสนเทศของขอมูลทางดาน
การเงินการบัญชี และการปฏิบัติงาน 

  ๒. สอบทานเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาระบบท่ีใชเปนไปตามนโยบายและแผน และวิธีการปฏิบัติงาน 
ท่ีองคกรกําหนด 

  ๓. สอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และความมีอยูจริงของทรัพยสิน 

  ๔. ประเมินการใชทรัพยากรและงบประมาณอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

  ๕. การสอบทานการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีแตละระดับวาไดผลตามวัตถุประสงค
และเปาหมายแผนงานขององคกร 

๖. การสอบทานและประเมิลผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
องคกร 

๕. ประเภทของการตรวจสอบ 
ลักษณะการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนวยงานสวนกลาง  หนวยงาน

สวนกลางท่ีตั้งในสวนภูมิภาค และหนวยงานภูมิภาค ซ่ึงมีวิธีการปฏิบัติแตกตางกัน จึงมีความจําเปนตอง
กําหนดวิธีปฏิบัติใหเหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ในองคกร 
เพ่ือใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกตองเชื่อถือไดของ 
ขอมูลทางการเงินการบัญชี การดูแลการใชทรัพยากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุมคาในการจัดการบริหาร เพ่ือรวบรวมเสนอบริหาร  
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข สามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายใน ๗ ประเภท 

๑. การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing) 
๒. การตรวจสอบดานการดําเนินงาน (Performance Audit) 
๓. การตรวจสอบบริหาร (Management Auditing) 
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) 
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Auditing) 
๖. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (O Operational  Auditing) 
๗. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

๖. ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบภายในและภาคีเครือขายคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
 ๑. ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

  ๒. กําหนดแนวทางการตรวจสอบภายในใหสอดคลองตามความเสี่ยง ยุทธศาสตร นโยบาย 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ๓. จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  แนวทางการตรวจสอบภายใน และรายงานผล 
การตรวจสอบภายใน 
  ๔. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรวมกับภาคีเครือขายหนวยงานสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และสรางกลไกลการตรวจสอบภายในระดับหนวยงาน       
  ๕. ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีจําเปนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๗. ความเปนอิสระ  (Independence) 
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ตองกระทําดวยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไมตกอยูภายใต

อิทธิพลของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การใหขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเปนไป
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ดวยความถูกตองและตรงไปตรงมามากท่ีสุด สะทอนภาพท่ีพบเห็นตอผูบริหารใหมากท่ีสุด ความเปนอิสระ
ข้ึนอยูกับพ้ืนฐานสิทธิการเขาถึงอยางเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถาม โดยปราศจากอุปสรรค การขัดขวาง
และการแทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งไมวาทางตรงหรือทางออม การจํากัดอํานาจหนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระของภาคีเครือขายคณะกรรมการตรวจสอบภายใน คือการมอบหมายงาน 
ใหปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในขามหนวยงาน 

๘. มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  
  ๑. มาตรฐานดานคุณสมบัติ   
   ๑.๑ การกําหนดถึงวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ 
   ๑.๒ การกําหนดถึงความเปนอิสระ การปฏิบัติหนาท่ีอยางเท่ียงธรรม ซ่ือสัตยสุจริต              
          มีจริยธรรม 
   ๑.๓ การปฏิบัติงานดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบ  
         วิชาชีพ 
   ๑.๔ การสรางหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   ๒.๑ การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
   ๒.๒ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
    ๒.๓ การวางแผนการปฏิบัติงาน 
   ๒.๔ การปฏิบัติงาน 
   ๒.๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ๒.๖ การติดตามผล 
  ๒.๗ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริการหาร 

๙. จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไวเปนหลัก

ปฏิบัติดังนี้ 
๑. ความซ่ือสัตย (Integrity) ความซ่ือสัตยของผูตรวจสอบภายในจะสรางใหเกิดความไววางใจและทํา

ใหดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในมีความนาเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 
๒. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ในการรวบรวมขอมูล ประเมินผล และรายงานดวยความไมลําเอียง ผูตรวจสอบภายในตองทําหนาท่ีอยางเปน
ธรรมในทุกๆ สถานการณ และไมปลอยใหความรูสึกหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเขามามีอิทธิพลเหนือ
การปฏิบัติงาน 

๓. การปกปดความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอลบภายในจะเคารพในคุณคาและสิทธิของผูเปน
เจาของขอมูลท่ีไดรับทราบจากการปฏิบัติงาน และไมเปดเผยขอมูลดังกลาว โดยไมไดรับอนุญาตจากผูท่ีมี
อํานาจหนาท่ีโดยตรงเสียกอน ยกเวนในกรณีท่ีมีพันธะในแงของงานอาชีพและเก่ียวของกับกฎหมายเทานั้น 

๔. ความสามารถในหนาท่ี (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะนําความรูทักษะและประสบการณ
มาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 
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สวนท่ี ๓ 
การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละกิจกรรม (Engagement Plan) 

กลุ มตรวจสอบภายในจะต องดํ า เนิ นการวางแผนการตรวจสอบประจํ าป  โดยการวาง 
แผนการตรวจสอบประจําปจะตองผานการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ซ่ึง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓(๖) เสนอ 
แผนการตรวจสอบประจําปตอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน การวางแผน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบเปนการเริ่มตนของข้ันตอนในการตรวจสอบแตละกิจกรรม กอนท่ีจะลงมือปฏิบัติงาน
จริงและเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และชวยให 
ผูตรวจสอบภายในทราบวัตถุประสงค ขอบเขต ปริมาณการตรวจสอบ รวมถึงข้ันตอน และวิธีการตรวจสอบ 
แผนการปฏิบัติงานจะตองผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายในใหมีความรัดกุม รอบคอบเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะทําให 
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเปนกระบวนงานท่ีสามารถกําหนดเวลาการทํางานของเจาหนาท่ีและ 
การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาไดอยางเปนข้ันตอนบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดและสงผลใหงาน 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบจะจัดทําหลังจากกลุมตรวจสอบภายใน 
ไดดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเสร็จเรียบรอยแลว และไดทราบวาจะตองดําเนินการตรวจสอบ
เรื่องใดบาง  สามารถปรับใหสอดคลองกับกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมไดตามสภาพแวดลอม 
ของหนวยงานนั้นๆ 

๑. ความหมาย 
 แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ันตอนวิธีการตรวจสอบ เจาหนาท่ี
ผู รับผิดชอบ  ซ่ึงผูตรวจสอบภายในจัดทําไวลวงหนาวาจะตรวจสอบเรื่องใด ท่ีหนวยรับตรวจใด 
ดวยวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรท่ีใชเทาใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรล ุ
ผลสําเร็จ 

๒.  วัตถุประสงค 
 ๒.๑  เพ่ือใหการกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จตามแผน 
การตรวจสอบประจําป 



๖ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกรม  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

 ๒.๒  เพ่ือใชควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในและผูชวยผูตรวจสอบภายใน 
ใหเปนไปตามข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบท่ีกําหนดในแผนการปฏิบัติงาน 

๓.  ประโยชน 
 ๓.๑  หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน/ประธานคณะกรรมการภาคีเครือขาย สามารถมอบหมาย ควบคุม 
และสอบทานงานของผูตรวจสอบภายในไดเปนระยะตามตารางเวลาท่ีกําหนดในแผนการปฏิบัติงาน  

๓.๒  สามารถใชเปนหลักฐานอางอิงในการปฏิบัติงานไดและสามารถปรับแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสม
กับสถานการณหากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.๓  สามารถใชเปนแนวทางการจัดทําแผนการปฏิบัติงานภาคสนามครั้งตอไปได  

๔.  ขอควรคํานึงถึงในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ๔.๑  วัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหการกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต
การปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนด   
 ๔.๒  วิธีการตรวจสอบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละกิจกรรม โดยมุงเนน 
ตามประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนด การกําหนดวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม จึงควรคํานึงถึงเรื่องดังนี้ 
  ๔.๒.๑  กําหนดวิธีการตรวจสอบท่ีจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบท่ีกําหนดไว 

๔.2.๒  กําหนดเทคนิคการตรวจสอบใหสอดคลองและสัมพันธกัน และไดมาซ่ึงหลักฐาน 
ท่ีตองการและเพียงพอตอการแสดงความเห็นไวในรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๔.2.๓  กําหนดโดยคํานึงถึงทรัพยากรท่ีจะใชในการตรวจสอบท่ีมีอยูอยางจํากัด 

๕.  แนวปฏิบัติการวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ๕.๑  สวนประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 
  ๕.๑.๑  หนวยรับตรวจ กิจกรรมท่ีตรวจสอบ และประเด็นการตรวจสอบ  ควรกําหนดวา 
เปนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมใด หนวยรับตรวจใดและมีประเด็นการตรวจสอบท่ีสําคัญอะไรบาง 
  ๕.๑.๒  วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน กําหนดวาประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนดนั้น  
จะตรวจสอบโดยมีจุดมุงหมายเรื่องอะไร ซ่ึงควรกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจสอบในแผน 
การตรวจสอบประจําปดวย 
  ๕.๑.๓  ขอบเขตการปฏิบัติงาน กําหนดปริมาณงานท่ีจะทําการตรวจสอบ เพ่ือแสดงใหเห็น 
ถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงควรสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
  ๕.๑.๔  แนวทางการปฏิบัติงาน กําหนดข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบในแตละกิจกรรม โดย
ระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล การวิเคราะห การประเมินผล และการบันทึกขอมูลท่ีไดรับระหวาง 
การตรวจสอบ พรอมท้ังกําหนดเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสม จะชวยใหการตรวจสอบไดหลักฐานครบถวน 
  ๕.๑.๕  ชื่อผูตรวจสอบและวันท่ีตรวจสอบ  กําหนดชื่อผูตรวจสอบภายในและระยะเวลา
ตรวจสอบไวเพ่ือใหทราบวาใครเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบกิจกรรมใดและประเด็นใดบาง 

๕.๑.๖  สรุปผลการตรวจสอบ บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็นการตรวจสอบ
ท่ีสําคัญ พรอมระบุรหัสกระดาษทําการท่ีใชบันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการอางอิงและคนหา
กระดาษทําการเม่ือตองการหาขอมูลการตรวจสอบ และลงลายมือชื่อผูตรวจสอบภายในและผูสอบทาน 
พรอมท้ังวันท่ีท่ีตรวจสอบและสอบทานไวดวย    
 ๕.๒  ข้ันตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน 

ผูตรวจสอบภายในควรวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนลายลักษณ อักษรและ 
ควรมีลักษณะยืดหยุน โดยสามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมไดตลอดเวลา ท้ังนี้แผนการปฏิบัติงานควรผาน
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การสอบทานและเห็นชอบจากหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน/ ประธานคณะกรรมการภาคีเครือขายซ่ึงมีข้ันตอน
ตางๆ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๕.๒.๑  การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ เม่ือประธานคณะกรรมการภาคีเครือขาย/หัวหนา
กลุมตรวจสอบภายใน มอบหมายงานตรวจสอบใหผูตรวจสอบภายในแลว ผูตรวจสอบภายในควรนํากิจกรรมท่ี
ไดรับมอบหมายมาวางแผนการปฏิบัติงาน โดยควรกําหนดประเด็นการตรวจสอบวากิจกรรมท่ีจะตรวจสอบมี
ประเด็นใดบางท่ีเปนปญหาอุปสรรคสําคัญท่ีอาจทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  ๕.๒.๒  การกําหนดวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน  เม่ือไดประเด็นการตรวจสอบแลว  
ผูตรวจสอบภายในตองกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานใหครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนด  
โดยเนนเรื่องท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีจะสอบทาน รวมถึงขอผิดพลาด ขอบกพรอง และการไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ วัตถุประสงคการปฏิบัติงานในแผนการปฏิบัติงาน 
ควรกําหนดใหสอดคลองและสัมพันธกับวัตถุประสงคการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ 
  ๕.๒.๓  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน เม่ือกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานแลว  
ผูตรวจสอบภายในตองกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดย
กําหนดปริมาณงานท่ีจะตรวจสอบใหครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสาร หลักฐาน รายงาน ท่ีเก่ียวของและ 
มีผลกระทบตอความสําเร็จของงาน หรือท่ีใชเงินงบประมาณสูง หรือมีปญหาหรือความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
ซ่ึงควรสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนด 
  ๕.๒.๔  การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  แนวทางการปฏิบัติงานควรกําหนดใหสอดคลอง
กับขอบเขตการปฏิบัติงานและสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูตรวจสอบภายในควรกําหนด 
แนวทางการปฏิบัติงานใหชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะปฏิบัติตามได รวมท้ังใหครอบคลุมประเด็น 
การตรวจสอบท่ีกําหนด โดยจัดทํารายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด 
และควรกําหนดใหไดขอตรวจพบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานและขอเท็จจริงใน ๕ เรื่อง ดังนี้ 
  

กําหนดประเด็น 
การตรวจสอบ 

กําหนดวัตถุประสงค 
การปฏิบัติงาน 

กําหนดขอบเขต 
การปฏิบัติงาน 

กําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงาน 

๑ .  สํ า ร ว จ แ ล ะ
รวบรวมขอมูล 
๒. บันทึกขอมูล 
๓. สรุปผลการสํารวจ
เพื่อกําหนดประเด็น 
การตรวจสอบ 
 

- กําหนดวัตถุประสงค
ใน ก า รป ฏิ บั ติ ง า น
ต ร ว จ ส อ บ ใ ห
ครอบคลุมประเด็น
การตรวจสอบ 
 

กําหนดปริมาณรายการ 
หรืองานที่จะตรวจสอบ
ใหบรรลุวัตถุประสงคใน
ก ารป ฏิ บั ติ งาน  โด ย
คํานึงถึงทรัพยากรที่ใช 
 

กําหนดรายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
รวม ท้ั งระบุ เทคนิ ค
การตรวจสอบ 
 

ข้ันตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน 
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   - หลักเกณฑหรือสิ่งท่ีควรจะเปน (Criteria) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน คูมือหรือ
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวมีอะไรบาง 
   - สิ่งท่ีเปนอยู (Condition) สภาพการดําเนินงานในปจจุบันเปนอยางไร 
   - ผลกระทบ (Effects) ผลกระทบหรือผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน 
จากการดําเนินงานมีอยางไรบาง 
   - สาเหตุ  (Cause) สาเหตุสํ า คัญ ท่ี ทํ าให สภ าพการด เนิ น งานจริ งแตกต าง  
จากกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน คูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 
   - ขอเสนอแนะ (Recommendation) แนวทางปรับปรุงแก ไขการปฏิบัติ งาน  
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน คูมือท่ีกําหนดไว หรือใหมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  ๕.๓  การเสนอแผนการปฏิบัติงาน เม่ือผูตรวจสอบภายในไดวางแผนการปฏิบัติงาน 
ในกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว ควรเสนอตอหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน/ประธาน
คณะกรรมการภาคีเครือขายพิจารณาเห็นชอบกอนการปฏิบัติตามแผน  

๕.๔  การทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน การเสนอแผนการปฏิบัติงานใหหัวหนา
กลุมตรวจสอบภายใน/ประธานคณะกรรมการภาคีเครือขาย ผูตรวจสอบภายในควรเสนอกอนท่ีจะเริ่ม
ปฏิบัติงานตามแผนซ่ึงควรเสนอโดยเร็ว เนื่องจากหากตองปรับปรุงแกไขก็จะสามารถดําเนินการไดทันกอนท่ีจะ
เริ่มปฏิบัติงาน   

๖. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสาระสําคัญ ๓ ข้ันตอน 
  ๑. กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ๑.๑ แจงหนวยรับตรวจ ประสานหนวยรับตรวจและผูปฏิบัติงานใหทราบถึงวัตถุประสงค 
ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ 
      ๑.๒ คัดเลือกทีมตรวจสอบใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายในและ
ภาคีเครือขายคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามงานหรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
   ๑.๓ จัดทํา Engagement Plan เพ่ือมอบหมายงานใหผูตรวจสอบภายในและภาคีเครือขาย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในตามงานและกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
   ๑.๔ ชี้แจงรายละเอียดของงานอยางยอใหทีมตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ กระดาษ
ทําการ ตามงานและกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
   ๑.๕ หัวหนาทีมตรวจสอบทําหนาท่ีสรางสัมพันธกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ ประชุมเปด
และปดการตรวจสอบ หากพบปญหาระหวางงานตรวจสอบ ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางผูตรวจสอบ
ภายในและภาคีเครือขายคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อาจตองปรับแนวทางการตรวจสอบใหสอดคลอง 
กับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไประหวางการตรวจสอบ 
   ๑.๖ การเตรียมการเบื้องตน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบหนวยรับตรวจในการ
ตรวจสอบครั้งกอน หรือขอทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือติดตามผลการทักทวงดังกลาว 
หนวยรับตรวจไดดําเนินการแกไขอยางไร  

๒. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
    ๒.๑ เริ่มปฏิบัติงานดวยการประชุมเปดการตรวจสอบระหวางทีมงานและหนวยรับตรวจ  
โดยแจงวัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบ  กําหนดผูรับผิดชอบตาม Engagement Plan และ
คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมมีข้ันตอน 
      - รวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ 
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      - เขาสังเกตการณปฏิบัติงาน เพ่ือหาขอสรุปการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพเพียงใด 
      - ทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของ 
        การควบคุมภายใน 
      - ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว 
      - ตรวจสอบเชิงวิเคราะห 
   ๒.๒ หัวหนาทีมตรวจสอบ กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เวลา ใหเปนไปตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถปรับลดตาม
สภาพการณไดโดยสมเหตุสมผล และถาหากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบตองไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
   ๒.๓ การประชุมปดตรวจ เปนข้ันตอนสรุปผลสิ่งท่ีตรวจพบ โดยออกรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบ ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นระหวางหนวยรับตรวจกับผูตรวจสอบภายใน เพ่ือเปนหลักฐานและ
เอกสารการประชุมปดการตรวจ รวมท้ังการทําความเขาใจและชี้แจงประเด็นท่ีสงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หาขอยุติ แจงกําหนดการออกรายงานฉบับสมบรูณ และขอบคุณหนวยรับตรวจ 
  ๓. การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ  หัวหนาทีมตรวจสอบตองสอบทานการปฏิบัติงานใหเสร็จ
สมบูรณ ตรวจทานกระดาษทําการ เอกสาร หลักฐานและสรุปขอท่ีตรวจพบ รางรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประเมินการปฏิบัติงาน 
   ๓.๑ การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ขอมูลและขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีรวบรวมระหวางตรวจสอบ
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได ความเก่ียวของและประโยชนท่ีจะ
นําไปใช 
  ๓.๒ การรวบรวมกระดาษทําการ (Working Papers) เปนเอกสารท่ีจัดทําข้ึนระหวางการ
ตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการปฏิบตัิงานตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ขอมูลจาก
การวิเคราะหและผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษทําการ   

กระดาษทําการจัดทําข้ึนเองโดยผูตรวจสอบ และกระดาษทําการจากหนวยรับตรวจ เชน 
สําเนาเอกสาร ผังกระบวนการปฏิบัติงานกระดาษทําการท่ีไดรับจากบุคคลภายนอก เชน หนังสือยืนยันยอดหนี้ 
หนังสือรองเรียน ผูตรวจสอบภายในตองสรุปผลการตรวจสอบเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ จัดเก็บกระดาษทํา
การในการตรวจสอบแตละครั้ง 

สวนท่ี ๔ 
เทคนิคการตรวจสอบ และกระดาษทําการ 

๑. เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) 
  เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจสอบท่ีผูตรวจสอบ ควรนํามาใชในการรวบรวม ขอมูล 
หลักฐานท่ีดี และเสียคาใชจายนอย เปนท่ียอมรับของผูตรวจสอบภายใน เทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบโดยท่ัวไป
ดังนี้ 
  ๑. การสุมตัวอยาง เปนการเลือกขอมูลเพียงบางสวน เพ่ือใชเปนตัวแทนของขอมูลมาตรวจสอบ 
  ๒. การตรวจนับ  เปนการพิสูจนจํานวนและสภาพของสิ่งท่ีตรวจนับวามีอยูครบถวนตามท่ีบันทึกไว
หรือไม สภาพเปนอยางไร การเก็บรักษาเปนอยางไร เชน การตรวจนับพัสดุ แตการตรวจนับมิใชเครื่องพิสูจน
กรรมสิทธิ์ของสินทรัพยเสมอไป 
  ๓. การยืนยันยอด  เทคนิคสวนใหญใชกับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพยท่ีอยูในการ
ครอบครองของบุคคลอ่ืน มีขอจํากัดอาจไมไดรับความรวมมือจากบุคคลภายนอก 
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  ๔. การตรวจสอบใบสําคัญ (Vouching) เอกสารตองเปนเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถวนมีการ
อนุมัติรายการครบถวน มีขอจํากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจสอบไมสามารถแสดงถึงความมีอยูจริง 
  ๕. การคํานวณ เปนเครื่องพิสูจนความถูกตองของตัวเลข ซ่ึงถือเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดมากท่ีสุด ควร
มีการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือใหแนใจวาถูกตอง มีขอจํากัดพิสูจนไดเฉพาะผลลัพธ แตไมสามารถพิสูจนท่ีมา
ของตัวเลข 
  ๖. การตรวจสอบการผานรายการ (Posting) เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการ
ผานรายการจากสมุดบันทึกข้ันตนไปยังสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย ขอจํากัดการผานรายการครบถวนไมได
พิสูจนความถูกตองของรายการ 
  ๗. การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือในบัญชียอยสัมพันธกับ
บัญชีคุมหรือไม  ขอจํากัดพิสูจนไดแตเพียงความถูกตอง ควรใชรวมกับเทคนิคการตรวจสอบอ่ืน 
  ๘. การตรวจทานรายการผิดปกติ เปนการตรวจจากรายการท่ีผิดปกติ อาจพบขอผิดพลาดท่ีสําคัญ 
ท้ังนี้ตองอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณของผูตรวจสอบ ขอจํากัดรายการผิดปกติมิใชหลักฐาน
แตเปนเครื่องชี้ใหทราบถึงความจําเปนตองใชเทคนิคอ่ืนมาประกอบ 
  ๙. การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล  เปนการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน   
ผูตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพันธกันควบคูกัน 
  ๑๐. การวิเคราะหเปรียบเทียบ เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ และความเปลี่ยนแปลง
ของขอมูลตาง ๆ วาเปนไปตามท่ีคาดหมาย การวิเคราะหเปรียบเทียบ ระหวางขอมูลปปจจุบันและขอมูลปกอน 
หรือเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูลประมาณการ 
  ๑๑. การสอบถาม อาจทําเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา โดยใชแบบสอบถาม โดยใหตอบวาใช
หรือไมใช การสอบถามดวยวาจาตองอาศัยศิลปะและประสบการณอยางมากในการท่ีจะสอบถามใหได
ขอเท็จจริง ขอจํากัดคําตอบเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะตองใชเทคนิคอ่ืนประกอบ 
  ๑๒. การสังเกตการณ  เปนการสังเกตให เห็นดวยตาในสิ่ งท่ีตองการทราบอยางระมัดระวัง  
ใชวิจารณญาณพิจารณาสิ่งท่ีเห็น และบันทึกเหตุการณตาง ๆ ไว ถาจะใหความเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบ 
นั้นเปนสวนรวมจะตองหาหลักฐานอ่ืนมายืนยัน เพ่ือใหหนวยรับตรวจยอมรับและแกไขตามขอสังเกตของ 
ผูตรวจสอบ 
  ๑๓ . การตรวจทาน  (Verification) เป นการยืนยันความจริ ง ความถูกต อง ความแมนยํ า  
ความสมเหตุสมผล หรือความเชื่อถือได โดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยู 
  ๑๔. การสืบสวน เปนเทคนิคท่ีผูตรวจสอบไมสามารถคนหาขอเท็จจริง  ซ่ึงคาดวาจะมีอยูหรือควรจะ
เปนผูตรวจสอบตองคนหาขอเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละข้ันตอน สามารถอนุมานหรือใหความเห็น
เพ่ิมเติมลงไปในสวนท่ีขาดได 
  ๑๕. การประเมินผล เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดไวกับผลงานท่ีปฏิบัติจริง
วาเกิดผลตางหรือไม หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอ่ืน เม่ือทราบสาเหตุตองวิเคราะหวา
เปนเหตุสุดวิสัยหรือไมเพ่ือเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข  

๒. กระดาษทําการ (Working Paper) 
  กระดาษทําการ  หมายถึง เอกสารท่ีผูตรวจสอบภายในจัดทําข้ึน เพ่ือบันทึกขอมูลหรือหลักฐานตาง ๆ 
ท่ีผูตรวจสอบเก็บรวบรวม หรือจัดทําในระหวางการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลหรือหลักฐานตาง ๆ ท่ีใช
ในกรตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตในการตรวจสอบ การวิเคราะห การประเมินผล การหาขอสรุป เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการจัดทํารายงานการตรวจสอบ ผูตรวจสอบจะตองจัดทํากระดาษทําการใหครอบคลุมถึง
กระบวนการตรวจสอบตาง ๆ เชน การวางแผนงาน การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ข้ันตอนการตรวจสอบขอมูล หรือหลักฐานท่ีได มาจากการตรวจสอบ การสรุปผล การสอบทาน
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การตรวจสอบของผูตรวจสอบ เชน เอกสารการวางแผนการตรวจสอบ แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
(Internal Control Questionnairs) รายการ (Check lists)  กระดาษทําการสอบทานผลของการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบโดยใชวิธีการวิเคราะหและเปรียบเทียบ และผลการวิเคราะหและ
การทดสอบรายการท่ีเกิดข้ึน กระบวนการปฏิบัติงาน การพิสูจนความถูกตองของยอดคงเหลือ เปนตน 

 
 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๕ 

การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบ 

๑.  การรายงานผลการตรวจสอบ 
เม่ือผูตรวจสอบภายใน ไดปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว ข้ันตอนตอไปผูตรวจสอบ

ภายในจะตองรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบซ่ึงไดบันทึกไวแลวในกระดาษทําการ  
มาจัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบในแตละประเด็นการตรวจสอบ โดยมีขอมูลเอกสารหลักฐานท่ีเปน 
ขอตรวจพบท่ีมีการปฏิบัติงานไมเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการใหขอเสนอแนะท่ีชวย
ลดโอกาสหรือขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดตอไป  

๑.๑  การรวบรวมขอมูลจากกระดาษทําการ เม่ือผูตรวจสอบภายในไดบันทึกขอมูลในกระดาษทําการ
แตละประเด็นการตรวจสอบเสร็จแลว จะตองนํามาสรุปขอตรวจพบเสนอ หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน/
ประธานคณะกรรมการภาคีเครือขาย เพ่ือทําการสอบทานความถูกตองของขอมูล โดยการรวบรวมขอมูลท่ี
บันทึกในกระดาษทําการแตละประเด็น วาผลการตรวจสอบพบอะไรบาง เชน การควบคุมการใชรถราชการ มี
การจัดทําตามท่ีระเบียบกําหนดหรือไมอยางไร การบันทึกขอมูลตามแบบท่ีทายระเบียบกําหนด มีการบันทึก
ขอมูลครบถวน ถูกตองหรือไม  การจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงาน มีความสอดคลองกับรถราชการท่ีอยูใน
การครอบครองหรือไมอยางไร การสอบทานระบบควบคุมภายใน เปนตน 
 ๑.๒  การคัดเลือกขอมูล ผูตรวจสอบภายในนําขอมูลท่ีไดจากการสรุปขอตรวจพบจากกระดาษทําการ
ในแตละประเด็นมาพิจารณาคัดเลือกวาขอมูลใดเปนปญหาท่ีมีความสําคัญและไมมีความสําคัญ โดยรายงานผล
การปฏิบัติงานเฉพาะขอตรวจพบท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญ  
 ๑.๓  เอกสารท่ีแตกตางไปจากขอกําหนดทายระเบียบฯ ท่ีกําหนดซ่ึงตองทําความเขาใจรวมกันระหวาง
ผูตรวจสอบภายในกับหนวยงานยอย เพ่ือคนหารูปแบบ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงอาจเกิดจากการ
พัฒนาเอกสารใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน  
 ๑.๔  การรางรายงาน ผูตรวจสอบภายในจัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบ โดยการรวบรวม
ขอเท็จจริงท่ีเปนปญหาสําคัญ หรือท่ีมีขอสังเกตท่ีตรวจพบใหชัดเจน ในแตละประเด็นการตรวจสอบจะตองมี
เอกสารหลักฐานสนับสนุนเพียงพอตอการนําเสนอ หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน/ประธานคณะกรรมการภาคี

สรุปขอตรวจพบใน 
กระดาษทําการ 

 

สิ่งท่ีปฏิบัติระหวางการตรวจสอบภายใน 

การประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

รายงานผลการ
ตรวจสอบในปกอน

  

การสังเกตการณ  การสัมภาษณโดยใช
แบบสอบถาม  
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เครือขายพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรางรายงานผลการตรวจสอบ  แลวนําไปหารือกับ
หนวยรับตรวจ เพ่ือหารือปญหาท่ีเกิดข้ึน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป 
 ๑.๕  การเสนอรายงาน  หลังจากหารือกับหนวยรับตรวจแลว ผูตรวจสอบภายในจะตองปรับปรุงราง
รายงานผลการตรวจสอบและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ โดยการรายงานเปนรายงานสรุปท่ีสั้น กระชับและ
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเปนสาระสําคัญ ไมควรยาวเกินหนึ่งหรือสองหนากระดาษ เขียนใหเห็นตัวอยางชัดเจน เชน 
มีการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานท่ีไมมีรถราชการในความดูแล ทําใหหนวยงานท่ีมีรถราชการมีผลเบิกจาย
เกินกว าวงเงิน งบประมาณ ท่ี ได รับ จั ดสรรให หน วยงาน  เพ่ื อสนับสนุนขอ เสนอแนะ และเสนอ  
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน/ประธานคณะกรรมการภาคีเครือขาย สอบทานอีกครั้งกอนนําเสนอหัวหนาสวน
ราชการเพ่ือสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

๒.  การติดตามผลการตรวจสอบ 
 การติดตามผลเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงถือไดวาเปนข้ันตอน
ท่ีสําคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบวาหนวยรับตรวจได
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม  และขอตรวจพบท่ีพบไดรับการแกไขอยาง
เหมาะสมแล วหรือยั ง เม่ือผู ตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการปฏิ บั ติ งานตอผู บ ริห ารแล ว  
ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการใด และหากสั่งการแลว หนวยรับตรวจ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในท่ีผูบริหารสั่งการหรือไม เพ่ือใหแนใจวาขอตรวจพบไดรับ
การแกไขอยางเหมาะสม หรือมีปญหาและอุปสรรคอยางไร และรายงานผลการติดตามตอผูบริหาร ตามข้ันตอน
ดังนี้ 
 ๒.๑  วางแผนการติดตามผล ผูตรวจสอบภายในจะตองวางแผนหรือจัดใหมีการติดตามผลการ
ตรวจสอบ โดยสาระสําคัญของขอตรวจพบท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสวนราชการ และกําหนดระยะ
ในการติดตามผล ภายใน ๔๕ วัน หากเปนขอตรวจพบท่ีมีปญหาสําคัญและจําเปนตองแกไขโดยดวน ควร
กําหนดระยะเวลาติดตามใหเร็วข้ึน เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงผูติดตามผลควรเปนผูท่ีตรวจสอบ
ในเรื่องนั้นๆ เนื่องจากจะทราบขอเท็จจริงเปนอยางดีและทําใหการติดตามผลการดําเนินการไดรวดเร็ว 
 ๒.๒  การดําเนินการติดตาม ผูตรวจสอบภายในติดตามผลโดยสอบทานการปฏิบัติงานของหนวย 
รับตรวจ วาเปนไปตามการสั่งการหรือไม ถาไมสามารถแกปญหาและยังคงมีความเสี่ยงในการดําเนินงาน  
ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการติดตามใหผูบังคับบัญชารับทราบตามลําดับชั้น 
 ๒.๓  รายงานผลการติดตาม  เปนข้ันตอนสุดทายของการติดตามผลการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน
สรุปผลการติดตาม โดยนําขอมูลท่ีไดดําเนินการติดตามมาจัดทํารายงานผลการติดตามเสนอผูอํานวยการ 
กลุมตรวจสอบภายในและเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือทราบและหรือพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกรม  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

 
 
 

แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดานตางๆ 
๑. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การตรวจสอบเงินกองทุนเพ่ือชดเชยคาเสื่อมของสิ่งกอสราง 

    และครุภัณฑ (งบลงทุน UC) 

๒. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

    คาใชจายประจําของหนวยบริการ OP, IP,PP 

๓. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การเงิน 

๔. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน เจาหนี้ 

๕. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน ระบบ e-payment  

๖. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน ระบบ GFMIS  

๗. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน ระบบบัญชีเกณฑคงคาง  

๘. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การบริหารความเสี่ยง 

๙. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาล 

๑๐. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือก 

๑๑. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง  

๑๒. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน จัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market)  

๑๓. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน จัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

๑๔. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การจายเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ 

    ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๕) 

๑๕. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การเบิกจายเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน 

    ดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)  

๑๖. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

๑๗. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การเบิกจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  

๑๘. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน คาใชจายในการจัดประชุมราชการ 

๑๙. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

๒๐. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน คาใชจายในการฝกอบรม  

๒๑. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน เงินยืมราชการ  

๒๒. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน เงินทดรองราชการ 

๒๓. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑมิใชยา  

๒๔. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การบริหารพัสดุ  

แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดานตางๆ (ตอ) 
๒๕. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน คาสาธารณูปโภค 

๒๖. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน การติดตามการใชจายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ 



๑๔ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกรม  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

๒๗. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน ประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. 

๒๘. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในดาน ระบบสารสนเทศ (IT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการตรวจสอบ 
๑. แนวทางการตรวจสอบดาน การตรวจสอบเงินกองทุนเพ่ือชดเชยคาเสื่อมของสิ่งกอสราง 

    และครุภัณฑ (งบลงทุน UC) 

๒. แนวทางการตรวจสอบดาน การตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

    คาใชจายประจําของหนวยบริการ OP, IP,PP 

๓. แนวทางการตรวจสอบดาน การเงิน 

๔. แนวทางการตรวจสอบดาน เจาหนี้ 

๕. แนวทางการตรวจสอบดาน ระบบ e-payment  

๖. แนวทางการตรวจสอบดาน ระบบ GFMIS  



๑๕ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกรม  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

๗. แนวทางการตรวจสอบดาน ระบบบัญชีเกณฑคงคาง  

๘. แนวทางการตรวจสอบดาน การบริหารความเสี่ยง 

๙. แนวทางการตรวจสอบดาน การจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาล 

๑๐. แนวทางการตรวจสอบดาน การจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือก 

๑๑. แนวทางการตรวจสอบดาน การจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒. แนวทางการตรวจสอบดาน จัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market)  

๑๓. แนวทางการตรวจสอบดาน จัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

๑๔. แนวทางการตรวจสอบดาน การจายเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ 

      ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๕) 

๑๕. แนวทางการตรวจสอบดาน การเบิกจายเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน 

      ดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)  

๑๖. แนวทางการตรวจสอบดาน การเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

๑๗. แนวทางการตรวจสอบดาน การเบิกจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  

๑๘. แนวทางการตรวจสอบดาน คาใชจายในการจัดประชุมราชการ 

๑๙. แนวทางการตรวจสอบดาน การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

๒๐. แนวทางการตรวจสอบดาน คาใชจายในการฝกอบรม  

๒๑. แนวทางการตรวจสอบดาน เงินยืมราชการ  

๒๒. แนวทางการตรวจสอบดาน เงินทดรองราชการ 

๒๓. แนวทางการตรวจสอบดาน การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑมิใชยา  

๒๔. แนวทางการตรวจสอบดาน การบริหารพัสดุ  

แนวทางการตรวจสอบ (ตอ) 
๒๕. แนวทางการตรวจสอบดาน คาสาธารณูปโภค 

๒๖. แนวทางการตรวจสอบดาน การติดตามการใชจายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ 

๒๗. แนวทางการตรวจสอบดาน ประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. 

๒๘. แนวทางการตรวจสอบดาน ระบบสารสนเทศ (IT) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกรม  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
๑. แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหนวย) 

๒. แบบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

    ภาคีเครือขายระดับจังหวัด (ภาพรวม) 

๓. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 

   กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๔. ผงักระบวนการรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 

   กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๕. แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง MOPH-ERM ๐๐๑-๐๑๔/๒๕xx 

 

 
 



 

“ ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์ยดึมัน่ในความ

ถูกตอ้ง มีวินยั ปฏิบติัตามกฎระเบียบ บนพ้ืนฐานของการมีสาํนึกรับผดิชอบ 

คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงตอ้งฝึกฝนตนเอง 

ใหมี้ศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง” 

 

“ ปฏิบติัต่อหน่วยรับตรวจและเพ่ือนร่วมงานดว้ยความอ่อนนอ้ม ถ่อมตน 

 มีนํ้ าใจใหอ้ภยั รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น เสียสละ 

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม” 

 

   “ การทาํงานเป็นทีมเป็นส่ิงสาํคญั และตอ้งสร้างนวตักรรมใหม่ๆ 

 ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่องานตรวจสอบภายใน” 

 

นโยบาย กลุมตรวจสอบภายในระดับกรม  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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